
 

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 
Postupická 3150, 141 00 Praha 4 │ www.postupicka.cz │ postupicka@postupicka.cz 
telefon: 246 007 400│ IČ: 604 590 85  │ bankovní spojení: 2002290004/6000 

 

 

 

Mimořádná opatření v organizaci přijímacích zkoušek 

Na základě mimořádného opatření vydaného MZČR ze dne 6. 4. 2021, čj. 14592/2021-

1MIN/KAN se upravují podmínky přítomnosti uchazečů na přijímací zkoušce.  

Uchazeči o střední vzdělávání, se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací 

zkoušce ve dnech 3. – 6. 5. 2021, pouze pokud 

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19 a 
 

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního 
antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, 
nebo 
 

c) doloží doklad o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění 
COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo 
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 
nebo 
 

d) doloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku 
POC antigenního nebo RT-PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech 
před termínem konání jednotné přijímací zkoušky. 
 

Uchazeč je oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení se podrobit testování 

ve škole, ve které je žákem, a škola má povinnost testování žákovi poskytnout a 

vydat mu o tom doklad. 

Požadovaný doklad odevzdá uchazeč ve škole při prezenci, v den konání 

jednotné přijímací zkoušky. 

Pokud uchazeč nepředloží požadovaný doklad, škola mu nebude moci účast na 

přijímací zkoušce umožnit. 

 

Gymnázium Praha 4, Postupická nebude provádět testování před konáním 

přijímacích zkoušek. 

 

 

 



 

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 
Postupická 3150, 141 00 Praha 4 │ www.postupicka.cz │ postupicka@postupicka.cz 
telefon: 246 007 400│ IČ: 604 590 85  │ bankovní spojení: 2002290004/6000 

 

 

Organizační pokyny k přijímacímu řízení 

Na přijímací zkoušku si uchazeč přinese: 

- doklad o negativním výsledku na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 či jiný 
doklad (viz výše), 

- ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor nebo obdobný prostředek 
naplňující minimálně všechny technické podmínky (např. FFP2, KN 95),  

- doklad totožnosti (jakýkoliv průkaz s fotografií, např. občanský průkaz, cestovní 
pas, Lítačku, sportovní průkaz apod.), 

- pozvánku k přijímací zkoušce, 

- povolené pomůcky (modře nebo černě píšící propisovací tužku, rýsovací potřeby). 

Vstup do budovy bude umožněn jen uchazeči. 

 

Uchazečům, kteří se ze závažných důvodů (nemoc) nebudou moci dostavit k přijímací 
zkoušce v řádném termínu a tuto skutečnost náležitě doloží potvrzením příslušného 
orgánu nejpozději do tří dnů po tomto termínu přijímací zkoušky řediteli školy, je 
stanoven náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na 2. 6. 2021 (pro 1. termín) a 
3. 6. 2021 (pro 2. termín). 

 

Nahlížení do spisů podle § 36, odst. 3. a § 38 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád) bude 
umožněno zákonným zástupcům 20. 5. 2021 od 13:00 do 15:00. 

 

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po 

zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání na 

webových stránkách školy a před budovou školy (nejpozději 21. 5. 2021). 

Termín pro odevzdání zápisových lístků je do 4. 6. 2021. 


